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Алғысөз 

Массимо Пингнателли  
Назарбаев Университетінің медицина жөніндегі вице-президенті және медицина факультетінің деканы 
 
Біздің ақпараттық бюллетеніміздің тоғызыншы басылымына қош келдіңіз. ProInCa командасы біздің жобамыздың мақсаттарына жетуге 
жақындағандығына өте қуанышты. Жобаны 2017 жылы бастағаннан бері уақыт тез өтті. Пандемияның қиындықтарына қарамастан, біз  
кезекті міндеттерімізді орындап, алға ұмтылдық. Бұл ақпараттық бюллетень биылғы жылдың соңғысы болмақ, оның себебі жоба үшін берілге 
3 жыл ғана, ал біз оны аяқтадық. Мен 2020 жылдың 10 және 11 желтоқсанында өтетін конференция туралы және өткен айларда қандай 
жұмыстарды атқарып біткеніміз туралы ақпарат бергім келеді. Қарашаның бірінші аптасында ProInCa командасы онлайн-конференцияға 
қатысты, онда біздің жоба ұсынылған болатын. Қазан айында Интернетте дәлелді мейіргерлік іс туралы бір күндік симпозиум өтті. Сонымен 
қатар, жергілікті және халықаралық сарапшылар Қазақстандағы ғылыми зерттеу басымдықтары бойынша онлайн-семинар өткізді, және де 
мейірбике ісі бойынша көшбасшылықты дамыту жетістіктері баяндалады. 
Қорытындылай айтатын зат, халықаралық және жергілікті сарапшылар қатысатын алдағы конференция. «Қазақстандағы мейіргерлік білім 
берудегі, ғылыми зерттеулердегі, көшбасшылық және клиникалық тәжірибедегі инновациялар» деп аталатын конференция үш жылдық 
жобаның негізгі нәтижелерімен және келтірілген әсерімен таныстырады.  Шақырылған халықаралық сарапшылардың бірі, Халықаралық 
мейірбикелер кеңесінің президенті Аннет Кеннеди «Мықты кәсіп құрудағы көшбасшылық пен ынтымақтастықтың маңызы» тақырыбында 
өзінің негізгі баяндамасын жасайды. 

ProInCa News 

 9-шы шығарылымына қош 
келдіңіздер! 
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Мейіргерлік істі 
жетілдіру орталығы 
2020 жылдың 9-10 қараша аралығында 
COVID FREE «Сандық денсаулық 3.0» 3-ші 
Халықаралық интерактивті 
конференциясы онлайн өтті. Оның 
серіктестері - UNICEF, Roche, Nobel  сияқты 
жетекші халықаралық компаниялар. 

Конференцияға Иоханна Хейкилла 
(JAMK), Мерьяа Калима (JAMK), Беа Л. 
Дайкман (Ханс қолданбалы ғылымдар 
университеті), Алма Сыздықова (UMC), 
Аманғали Ақанов (Астана медициналық 
университеті) ProInСa жобасы мен 
Мейіргерлік істі жетілдіру орталығы 
жайлы презентацияларын көпшілікке 
таныстырды. 

Йоханна Хейкила мен Мерья Калима 
ProInCa жобасының не екенін және оның 
сақ денсаулыққа қалай байланысты екенін 
түсіндірді. Беа Л. Дейкман Мейіргерлік істі 
жетілдіру орталығы үшін электронды 
платформаның маңыздылығы мен 
мақсатын таныстырды. Аманғали Ақанов 
CNE платформасының мазмұны, 
функциялары, қол жетімді курстары және 
дамуы туралы сөйледі. Алма Сыздықова 
CNE тұрақтылығы мен 
ұйымдастырушылық құрылымы туралы 
ақпаратпен бөлісті. 

 

Дәлелді мейіргерлік 
іс 
23 қазан 2020 ж. «Дәлелді мейірбике 
арқылы тиімділік пен сапаға жылжу» атты 
1 күндік симпозиум өтті. Симпозиумның 
басты мақсаты - дәлелді мейірбике 
саласындағы жетістіктер мен озық 
тәжірибелерді ұсыну үшін кеңістік құру. 
Симпозиум академиялық орта мен 

мейірбикелік кәсіптік тәжірибе арасында 
ұзақ мерзімді білім алмасу мен медбикелік 
практиканы дамытудағы пікірталастарға 
бағытталған бірлескен байланыс құрудың 
кеңістігі болды. Симпозиум нәтижесінде 
Қазақстандағы мейірбике ісінің дамуын 
дәлелдейтін ұсыныстарды қамтитын шешім 
қабылданды. Бұл ұсыныстар мен 

симпозиум материалдары жеке кітап болып 
басылады. 

 Мейіргер ісіндегі 
зерттеулер  

26 қазанда Қарағанды медициналық 
университеті мен JAMK қолданбалы 
ғылымдар университетінің 
ұйымдастыруымен «Қазақстандағы 
мейіргер ісіндегі зерттеулердің 
тақырыптары: талқылауға қош 

келдіңіздер!» Атты онлайн семинар өтті. Іс-
шараның мақсаты медициналық 
университеттердегі мейіргер ісі 
саласындағы пікірталастарды бастау және 
денсаулық сақтау саласындағы 
ынтымақтастықты дамыту болды. 
JAMK мамандары - PhD, доцент, аға 
оқытушы Ханна Хопия және PhD, маман 
Сари Ярвинен «Мейіргер ісіндегі 
инсульттан кейінгі қалпына келтірудің 
халықаралық ғылыми тақырыптары», 
«Мейіргер ісіндегі 2 типті диабетпен 
ауыратын науқастарды өзін-өзі басқаруға 

оқыту және халықаралық тұрғыдан 
мейірбикелердің рөлі» тақырыптарында 
дәрістер оқыды. 

Дәрістен кейін қатысушыларға мейіргер 

ісіндегі қазіргі және болашақтағы зерттеу 
тақырыптарын сипаттауға және пікір 
алмасуға мүмкіндік берілді. Қатысушылар 
Қазақстанда өзекті болып табылатын келесі 
зерттеу тақырыптарын қарастырды және 
ұсынды: «Мейіргер ісіндегі клиникалық 
нұсқаулар және құжаттама», 
«Мейірбикенің рөлі және шешім 

қабылдау», «Әр түрлі салалардағы 
мейірбикелік көмектің мәні», «Жұқпалы 
емес аурулар бойынша пациенттерге білім 
беру», «Менеджмент және мейіргер ісіндегі 
көшбасшылық» және «Мейіргер ісіндегі 
білім». 

Онлайн-семинарға медициналық жоғары 
оқу орындарының және жоғары 
медициналық колледждердің 
оқытушылары, сонымен қатар 
магистранттар мен докторанттар, сонымен 
қатар практикалық денсаулық сақтау 

мейірбикелері қатысты. Онлайн-семинарға 
барлығы 120 адам қатысты 

 

 

 

Мейіргерлік ісінде 
көшбасшылық ету 
 Жобаны түгендейтін кез келді. Біз 70 
мейірбике мен оқытушыны оқытып 
шығардық және мейіргерлік ісінде 
көшбасшылықты оқыту үшін әртүрлі оқу 
материалдарын дайындадық, оларды CNE 
Moodle веб-сайтынан табуға болады. Біз 

құрылымдық өзгерістерді және бас 
медбикелердің құзыреттіліктерін 
дамытуды қолдау мақсатымен жазылған 
университеттерге арналған ұсыныстар 
негізінде көшбасшылық білімдерін 
зерттеуді жүргіздік. Сонымен қатар 
басқару жүйесіндегі құрылымдық 
өзгерістерге қатысты ұсыныстар бердік. 

Бірнеше көшбасшылық туралы блогтар 
жарияланды  (https://nursekz.com/blog-for-
nursing-leadership/). Жобаның аяқталуына 
дейін мейірбике көшбасшыларының 
бірлестіктері сайтқа тіркелу қажет. 
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